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Program for 1. halvår 2022
Foredrag onsdag den 2. marts 2022 kl. 19
Antvorskov kirkes mødelokale, Agersøvej 86 B, Slagelse
Foredrag om De danske herregårdes rolle i samfundet og deres bygningshistorie v/historiker Niels Peter Stilling, forfatter af det anmelderroste værk i
fem bind ”Danmarks Herregårde”.
Foredraget danner optakt til besøgene på flere herregårde i 2022.
Pris 60 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Betaling ved indgangen. Tilmelding senest 27. februar 2022 til Flemming
Bruun (flemming.bruun@gmail.com eller 3969 9101).

***
Årsmøde med generalforsamling
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19 i Korsør Kulturhus (Halsskovskolen), Skolegade 1, Korsør
Foredrag
Mødet indledes med et foredrag om stednavne v/ cand.scient. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Der bringes eksempler fra hele det gamle
Sorø Amt.
Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag den 5. april 2022 ca. kl. 20.15.
Mødested: Kulturhuset, Skolegade 1, Korsør
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskab for 2021 ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til budget 2022 og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr.
årligt
6. Valg til bestyrelsen m.v.
a. Ordinære medlemmer, på valg er:
Flemming Bruun (modtager genvalg)
Lone Johansen (modtager ikke genvalg)
Ernst Otto Diderichsen (modtager genvalg)
b. Suppleant til bestyrelsen, på valg er:
Poul Stahlschmidt (modtager genvalg)
c. Revisor, på valg er:
Preben Bacci
7. Eventuelt
Begrundede forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 14.
dage før, dvs. senest tirsdag den 22. marts 2022.
Forslag sendes til Helge Torm, Munkevænget 2, 2. th.,
4180 Sorø eller pr. e-mail helge.torm@mail.tele.dk
Øverst ses Halsskov Skole, opført 1924 som en af landets førVedtægterne kan ses på vores hjemmeside histvestsj.dk. ste aulaskoler. Affotograferet gammelt foto i Korsør Kulturhus.
Deltagelse i årsmøde og generalforsamling er gratis.
Der er ingen tilmelding.

Nederst Korsør Kulturhus i dag. Begge foto: Fl. Bruun 2016.
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Kør-selv-tur til herregården Gunderslevholm
lørdag den 30. april kl. 14
Godsejer Claus Neergaard slår dørene op til et besøg i
den fine hovedbygning smukt beliggende med park ned
mod Susåen. Hovedbygningen blev opført 1729 i barok,
men moderniseret i 1780’erne i tidlig, klassicistisk stil.
Besøget afsluttes med et kik ind i avlsgården fra 1728,
for nyligt restaureret med støtte fra Realdania.
Pris 60 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer. Betaling ved indgangen. Tilmelding senest 24. april
2022 til Flemming Bruun (flemming.bruun@gmail.com
eller 3969 9101) efter først-til-mølle princippet.

***

Gunderslevholm. Hovedbygningen set fra havesiden.
Foto: Flemming Bruun 2015.

Sommerudflugt i bus til Hillerød, Frederiksborg
slot og slotshave lørdag den 21. maj 2022
Sommerudflugt med bus til Hillerød, hvor vi skal opleve
Frederiksborg Slot og den tilhørende slotspark, kaldet
Barokhaven.
Frederiksborg Slots historie vil blive udførligt omtalt
under turen, så her blot en kort introduktion: Frederiksborg Slot var oprindelig et kongeslot, bygget i Nederlands Renæssance og anses for Danmarks smukkeste
med en udsøgt beliggenhed og er som sådan i verdensklase.
Slottet brændte 1859 under Frederik 7., som var den
sidste konge, der anvendte slottet. De udvendige mure
samt kirken blev reddet. I årene efter 1860 blev slottets
indre genopført fortrinsvis bekostet af brygger J. C. Jacobsen som Danmarks Nationalhistoriske Museum. Vi
bliver guidet gennem Kongefløjen og Slotskirken.
Efter frokosten på restaurant Krydderiet besøger vi
den smukke og spektakulære Barokhave, der spiller op
til Slottet på den modsatte side af Slotssøen.
Ved dette besøg vil der efter en kort introduktion blive
lejlighed til en lille rundtur i haven på egen hånd.
Kaffen indtages i Café Havehuset med plads til 25 inden
for og flere uden for.
Kom gerne i god tid. Lyt til dagens vejrudsigt og mød
op i fornuftig påklædning.
Tidsplan
07:30 Skælskør busterminal
07:50 Korsør, Caspar Brands Plads
08:10 Slagelse busterminal, Ndr. Stationsvej
08:30 Sorø Busterminal, Rådhusvej
10:30 Guidet rundvisning på Slottet i to hold
12:45 Frokost på restaurant Krydderiet
14:00 Rundtur i Frederiksborg Slotspark
15:15 Kaffe ved Barokhaven og hjemkørsel
17:30 Sorø Busterminal, Rådhusvej

17:50 Slagelse busterminal, Ndr. Stationsvej
18:10 Korsør, Caspar Brands Plads
18:30 Skælskør busterminal
Pris og tilmelding
Turen koster 700 kr. pr. medlem og 800 kr. for andre.
Prisen dækker bus, rundvisning, frokost inkl. et glas vin,
en øl eller vand samt kaffe med kage i og ved Café Havehuset.
De 50 pladser i bussen fordeles efter først-til-mølleprincippet. Der oprettes venteliste, hvis flere vil med.
Bindende tilmelding senest lørdag den 30. april til kasserer Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail
flemming.bruun@gmail.com. Oplys navn, om du er medlem, og hvor du stiger på.
Når vi har bekræftet din tilmelding, bedes du indbetale
deltagergebyret. Husk deltagers navne. Indbetaling sker
til Nordea 2863-6897426518.

Slotskirken, Frederiksborg. Foto: Flemming Bruun 2011.
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Lokalhistorisk seminar: Lokalhistoriske kilder på nettet
Lørdag den 2. april 2022, Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø
Om seminaret
Selv for den mest ivrige amatørhistoriker har kildesøgning tidligere været forbundet med store vanskeligheder. Alene tanken om at besøge læsesalen på Det Kgl.
Bibliotek har fyldt mange med så stor angst for ikke at
kunne begå sig på rette vis, at man har opgivet på forhånd.
Med internettets fremkomst har situationen helt ændret sig. Kollosale mænger af kilder er blevet digitaliserede og ligger nu frit tilgængelige for alle. Dette gælder
både tekster og billeder. Især i disse år vokser både
mængden og kvaliteten hurtigt.
Imidlertid - og da heldigvis - er der mange, der offentliggør deres hidtil meget skjulte materiale. Dette betyder, at det kan være lidt af en jungle at finde rundt i kilderne. Den gammelkendte google-søgning slår ikke altid
til. God systematik og grundlæggende kendskab til kildestederne vil her være et stort plus. Vores seminar vil vise, hvor let det er at tilgå kilderne samt vise, hvor righoldige de er.

Flemming Bruun, flemming.bruun@gmail.com eller tlf.
3969 9101.
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, da der
kun er et begrænset antal pladser.

Program
09:15 Indskrivning og kaffe
09.30 Velkomst ved Helge Torm, formand for Historisk
Forening for Vestsjælland
09:35 Ejendomshistoriske kilder på nettet
v/ Bertel Hansen, næstformand i Historisk Forening for Vestsjælland
10:35 Pause
10:45 Personalhistoriske kilder på nettet
v/ Cand.mag. Michael Dupont, Rigsarkivet
12:00 Frokost (sandwich med øl og vand)
13:00 Billedsøgning på nettet
v/ Flemming Bruun, kasserer i Historisk Forening
for Vestsjælland
14:00 Pause
Tilmelding
14:15 Lokalarkiverne med særlig fokus på arkiv.dk og
Det er gratis at deltage i seminaret, som finansieres af
starbas
vores paraplyorganisation Dansk Lokalhistorisk Forening.
v/ Arkivar Maria Mejer, Slagelse Arkiverne
Bindende tilmelding senest 15. marts 2022 til kasserer
15:15 Tak for denne gang

Landbrugsejendom, Store Ebberup, 1936-38.
Danmark set fra luften, Det kgl. Bibliotek.

